Житомирська область

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Обсяг реалізованої промислової
продукції (товарів, послуг)
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Виробництво основних видів промислової продукції
Граніт, необроблений або начорно
Гранули та брикети з пресованої
оброблений, тис.м3
6684,4 або агломерованої деревини,
Камінь дроблений (щебінь), який
залишків або відходів
використовується як наповнювач
рослинного походження, тис.т
бетону, для дорожнього покриття та
Папір та картон некрейдовані
інших цілей (крім гальки, гравію та
інші, у рулонах чи аркушах
кремнію), тис.т
14831,3
(крім паперу для писання,
Молоко та вершки незгущені й без
друкування чи іншого
додання цукру чи інших
графічного призначення), тис.т
підсолоджувальних речовин жирністю
Бруківка, камінь
не більше 1%, у первинних пакуваннях
бордюрний і плити для
об’ємом нетто більше 2 л, тис.т
177,5
брукування з каменю
Хліб та вироби хлібобулочні,
природного (крім сланцю),
нетривалого зберігання, тис.т
34,9 тис.т
Білизна постільна бавовняна (крім
Котли центрального
трикотажної машинного чи ручного
опалення для виробництва
в'язання), т
12,1 гарячої води чи пари, низького
тиску, з металів чорних,
Панчішно-шкарпеткові вироби
тис.шт
інші (уключаючи шкарпетки),
тис. пар
8108,8 Меблі для сидіння з дерев’яним
каркасом жорсткі, тис.шт
Деревина із сосни уздовж розпиляна
чи розколота, розділена на шари чи
Меблі для їдалень та
лущена, завтовшки більше 6 мм, тис.м3
360,5 віталень дерев’яні, тис.шт

Структура обсягу реалізованої
промислової продукції (товарів, послуг)
виробництво харчових
продуктів, напоїв та
тютюнових виробів
35,2%

Добувна промисловість і
розроблення кар'єрів
10,5%
Водопостачання;
каналізація, поводження
з відходами
1,4%
Постачання електроенергії,
газу, пари та
кондиційованого повітря
16,8%

Переробна
промисловість
71,3%

виготовлення виробів з
деревини, виробництво
паперу та поліграфічна
діяльність
19,3%
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